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บทสรุปผู้บริหาร 
สถานการณ์แรงงานจังหวัดพัทลุง ไตรมาส 4 ป ี2563 (ตุลาคม – ธันวาคม 2563) 

 

 
 

สถานการณ์ด้านเศรษฐกิจและแรงงานจังหวัดพัทลุง ไตรมาสที่ 4 ปี 2563 (ตุลาคม – ธันวาคม 2563) 
มีรายละเอียดสรุปได้ดังนี้ 

 
 

 
 รายงานภาวะเศรษฐกิจจังหวัดพัทลุง เครื่องช้ีเศรษฐกิจจังหวัดพัทลุงในเดือนธันวาคม 2563 มีสัญญาณ
ขยายตัวเมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันปีก่อน จากเศรษฐกิจด้านอุปทาน ขยายตัว ตามการขยายตัวของภาคบริการ  
และภาคอุตสาหกรรม ส่วนภาคเกษตรกรรมหดตัว ด้านอุปสงค์ขยายตัวตามการขยายตัวของการใช้จ่ายภาครัฐ  
การบริโภคภาคเอกชนและการลงทุนภาคเอกชน เสถียรภาพเศรษฐกิจโดยรวม อัตราเงินเฟ้อหดตัว การจ้างงาน
ขยายตัว ส่วนด้านการเงิน เงินฝากและสินเช่ือขยายตัว (ที่มา  :  ส านักงานคลังจังหวัดพัทลุง)   

ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด จากข้อมูลรายงานสถิติผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด โดยส านักงานคลังจังหวัดพัทลุง  
ในปี 2561 ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดพัทลุงมีมูลค่า 36,006 ล้านบาท เป็นมูลค่าในภาคการเกษตร 11,190 ล้านบาท  
(ร้อยละ 31.08) และมูลค่านอกภาคเกษตร 24,817 ล้านบาท (ร้อยละ 68.92) เมื่อเทียบกับปีท่ีผ่านมา (2560) พบว่า  
ลดลง ร้อยละ 1.31 โดยผลิตภัณฑ์จังหวัดต่อหัว (GPP Per capita) ปี 2561 ประชากรจังหวัดพัทลุง มีรายได้เฉล่ียต่อคนต่อปี 
เท่ากับ 73,213 บาท เมื่อเทียบกับปี 2560 ท่ีมีรายได้เฉล่ียคนละ 74,399 บาท พบว่า มี สัดส่วนลดลงร้อยละ 1.59 
(ที่มา  :  ส านักงานคลังจังหวัดพัทลุง) 

 ดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไปของจังหวัดพัทลุง เดือนธันวาคม 2563 เท่ากับ 103.1 เทียบกับเดือนพฤศจิกายน 2563 
เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.6 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน (ธันวาคม 2562) ลดลงร้อยละ 0.2 และเมื่อเทียบเฉล่ีย 
12 เดือน (มกราคม – ธันวาคม 2563) ลดลงร้อยละ 1.3 (ที่มา  :  ส านักงานพาณิชย์จังหวัดพัทลุง) 

 การจดทะเบียนนิติบุคคลต้ังใหม่ มีการจดทะเบียนนิติบุคคลต้ังใหม่ท้ังส้ิน จ านวน 32 แห่ง เพิ่มขึ้นจากไตรมาส 
ท่ีผ่านมาร้อยละ 6.33 (2 แห่ง) จ าแนกเป็นบริษัทจ ากัด 18 แห่ง (ร้อยละ 56.25) ห้างหุ้นส่วนจ ากัด 14 แห่ง (ร้อยละ 
43.75) ประเภทกิจการท่ีมีการจดทะเบียนสูงสุด คือ เกษตรกรรม ล่าสัตว์ การป่าไม้ จ านวน 8 แห่ง (ร้อยละ 25.00) 
รองลงมา คือ การขายส่ง การขายปลีก การซ่อมแซมยานยนต์ จักรยานยนต์ ของใช้ส่วนบุคคลและของใช้ในครัวเรือน 
จ านวน 7 แห่ง (ร้อยละ 21.88) ส าหรับทุนจดทะเบียนนิติบุคคลต้ังใหม่ บริษัทจ ากัดมีทุนจดทะเบียนท้ังส้ิน  
28.3 ล้านบาท (ร้อยละ 68.69) ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ทุนจดทะเบียนท้ังส้ิน 12.9 ล้านบาท (ร้อยละ 31.31)   
(ที่มา: ส านักงานพาณิชย์จังหวัดพัทลุง) 

 

ภาวะเศรษฐกิจจังหวัดพัทลุง 
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การจดทะเบียนโรงงานต้ังใหม่ มีการจดทะเบียนโรงงานต้ังใหม่ จ านวน 3 แห่ง เงินทุนจดทะเบียน 25.5 ล้านบาท  
มีการจ้างงาน จ านวน 17 คน จ าแนกเป็นกิจการการขุดตักดิน 2 แห่ง และการผลิต 1 แห่ง ขณะท่ีการจดทะเบียน 
แจ้งเลิกประกอบกิจการโรงงานในไตรมาสนี้ไม่มีการจดทะเบียนเลิกกิจการ (ที่มา : ส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพัทลุง)  

  

         

 
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) จากสถานการณ์การแพร่

ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ระลอกท่ี 2 จังหวัดพัทลุงพบผู้ติดเช้ือรายใหม่ จ านวน  
3 ราย ท้ังหมดเป็นแรงงานต่างด้าว (พม่า 2 ราย ลาว 1 ราย) มีผู้ติดเช้ือสะสม จ านวน 17 ราย ซึ่งผู้ติดเช้ือท้ังหมด
ได้รับการรักษาหายเป็นปกติ โดยข้อมูล ณ วันท่ี 10 กุมภาพันธ์ 2564 จังหวัดพัทลุง ไม่พบผู้ป่วยรายใหม่มาแล้ว 23 วัน  
  การเฝ้าระวัง จังหวัดพัทลุงจัดเจ้าหน้าท่ีท่ีเกี่ยวข้อง ฝ่ายปกครอง ต ารวจ อสม.ร่วมกันปฏิบัติหน้าท่ี  
ในการเอกซเรย์ประชากรในหมู่บ้านต่างๆ ท้ังจังหวัดแบบเคาะประตูบ้านเพื่อให้ทราบจ านวนประชากรในครัวเรือน
ท่ีแท้จริง เพื่อให้การเฝ้าระวังและการป้องกันโรคโควิด -19 มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยการตั้งจุดคัดกรองในแต่ละจุด
อย่างเข้มข้น ยึดถือตามระเบียบ และ พ.ร.ก. การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินอย่างเคร่งครัด  
โดยสถานการณ์ฯ ในจังหวัดพัทลุง ได้คล่ีคลายเข้าสู่ภาวะปกติแล้ว อย่างไรก็ตามประชาชนในจังหวัดพัทลุง  
ก็ยังให้ความร่วมมือในการปฏิบัติตามมาตรการของภาครัฐอย่างเคร่งครัด เช่น การสวมใส่หน้ากากอนามัย  
ใช้เจลแอลกอฮอล์ล้างมือ และการรักษาระยะห่างทางสังคม Social Distancing 
 

 
 

  ก าลังแรงงาน การมีงานท า และการว่างงาน 

  ประชากรและก าลังแรงงาน จังหวัดพัทลุงมีประชากร 523,044 คน เป็นผู้อยู่ในก าลังแรงงาน 310,027 คน 
โดยจ าแนกเป็นผู้มีงานท า 306,722 คน ผู้ว่างงาน 3,498 คน ขณะท่ีผู้ไม่อยู่ในก าลังแรงงานมีจ านวนท้ังส้ิน 111,804 คน 
จ าแนกเป็นผู้ท างานท่ีบ้าน 26,842 คน เรียนหนังสือ 31,370 คน และอื่นๆ 53,591 คน 

  การมีงานท า ผู้มีงานท าในจังหวัดพัทลุง จ านวน 306,772 คน ท างานในภาคเกษตรกรรม 163,071 คน 
(ร้อยละ 53.16 ของผู้มีงานท าท้ังหมด) และท างานนอกภาคเกษตรกรรม 143,701 คน (ร้อยละ 46.84) โดยกลุ่มผู้ท างาน
นอกภาคเกษตรกรรมจะท างานด้านการขายส่ง การขายปลีก การซ่อมแซมยานยนต์รถจักรยานยนต์ ของใช้ 
ส่วนบุคคลและของใช้ในครัวเรือนมากท่ีสุด จ านวน 36,672 คน (ร้อยละ 25.52 ของผู้ท างานนอกภาคเกษตรกรรม
ท้ังหมด) ส่วนอาชีพท่ีมีผู้ท างานมากท่ีสุด คือ ผู้ปฏิบัติงานท่ีมีฝีมือด้านการเกษตรและการประมง จ านวน 158,574 คน 
(ร้อยละ 51.69) ระดับการศึกษาของผู้มีงานท าส่วนใหญ่มีการศึกษาต่ ากว่าประถมศึกษา จ านวน 69,639 คน  
(ร้อยละ 22.70) ด้านสถานภาพการท างานของผู้มีงานท าพบว่า ส่วนใหญ่ท างานส่วนตัว จ านวน 139,672 คน (ร้อยละ 45.53) 

สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  

สถานการณ์ดา้นแรงงาน 
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 การว่างงาน ผู้ว่างงานในจังหวัดพัทลุง มีจ านวนท้ังส้ิน 3,498 คน คิดเป็นอัตราการว่างงานร้อยละ 1.13 
เมื่อพิจารณากลุ่มผู้ว่างงานจ าแนกตามเพศ พบว่า เป็นเพศชาย 1,594 คน ร้อยละ 0.51 และเพศหญิง 1,904 คน ร้อยละ 0.62 
หมายเหตุ : ข้อมูลประชากร ก าลังแรงงาน การมีงานท า และการว่างงาน ใช้ข้อมูล ณ ไตรมาส 3 ปี 2563 โดยข้อมูล ไตรมาส 4 ปี 2563  
                อยู่ระหว่างประมวลผลของส านักงานสถิติแห่งชาติ 

  แรงงานนอกระบบ จากข้อมูลการส ารวจของส านักงานสถิติจังหวัดพัทลุง ในปี 2563 พบว่า ผู้มีงานท า
ท่ีเป็นแรงงานนอกระบบจังหวัดพัทลุง มีจ านวนท้ังส้ิน 200,489 คน เพิ่มขึ้นจากปี 2562 จ านวน 4,436 คน  
ร้อยละ 2.26 โดยแรงงานนอกระบบส่วนใหญ่ท างานในภาคเกษตร จ านวน 133,924 คน (ร้อยละ 66.80  
ของแรงงานนอกระบบท้ังหมด) ท างานนอกภาคเกษตร จ านวน 66,565 คน (ร้อยละ 33.20) โดยแรงงานนอกภาค
เกษตรท างานในสาขาการขายส่ง การขายปลีก การซ่อมแซมยานยนต์ รถจักรยานยนต์ ของใช้ส่วนบุคคลและของใช้ 
ในครัวเรือนมากท่ีสุด จ านวน 24,168 คน (ร้อยละ 12.05) (ที่มา : ส านักงานสถิติจังหวัดพัทลุง)  

     การส่งเสริมการมีงานท า 
  การบริการจัดหางานในประเทศ มีต าแหน่งงานว่างท่ีสถานประกอบการแจ้งผ่านส านักงานจัดหางาน
จังหวัดพัทลุง จ านวน 241 อัตรา ผู้ลงทะเบียนสมัครงาน จ านวน 478 คน ได้รับการบรรจุงาน จ านวน 438 คน (การบรรจุ
เพิ่มขึ้นมากเนื่องจากผู้สมัครงานในไตรมาสท่ีผ่านมาได้รับการบรรจุงานในไตรมาสนี้ด้วย) สาขาอาชีพที่มีต าแหน่งงานว่าง
มากที่สุด คือ ช่างเทคนิคและผู้ปฏิบัติงานท่ีเกี่ยวข้อง จ านวน 64 อัตรา (ร้อยละ 26.56) สาขาอาชีพที่มีผู้สมัครงาน
สูงสุด คือ ช่างเทคนิคและผู้ปฏิบัติงานท่ีเกี่ยวข้อง จ านวน 121 คน (ร้อยละ 25.31) และสาขาอาชีพที่มีการ 
บรรจุงานสูงสุด คือ อาชีพงานพื้นฐาน จ านวน 117 คน (ร้อยละ 26.71) ช่วงอายุท่ีนายจ้างต้องการมากท่ีสุด คือ 18 - 24 ปี 
จ านวน 86 อัตรา (ร้อยละ 35.68) โดยผู้สมัครงานส่วนใหญ่จะมีอายุ 30 - 39 ปี จ านวน 138 คน (ร้อยละ 28.87) ในขณะเดียวกัน
ผู้มีอาย ุ30 - 39 ปี ได้รับการบรรจุงานสูงสุด จ านวน 129 คน (ร้อยละ 29.45)  (ที่มา : ส านักงานจัดหางานจังหวัดพัทลุง)  

 แรงงานต่างด้าว ข้อมูล ณ เดือนธันวาคม 2563 จังหวัดพัทลุงมีคนต่างด้าว จ านวนท้ังส้ิน 968 คน  
โดยจ าแนกเป็นคนต่างด้าวเข้าเมืองถูกตามกฎหมาย จ านวน 96 คน (สัญชาติจีน 5  คน , อินเดีย 2 คน, อังกฤษ  1 คน ,
อเมริกัน 2 คน , ฟิลิปปินส์ 55 คน และสัญชาติอื่น  ๆ31 คน) ชนกลุ่มน้อย (บุคคลพื้นท่ีสูง) จ านวน 12 คน และแรงงาน 
ต่างด้าว 3 สัญชาติ จ านวน 860 คน (สัญชาติพม่า 445 คน ลาว 281 คน และกัมพูชา 134 คน) (ที่มา  :  ส านักงาน 

จัดหางาจังหวัดพัทลุง) 

 การพัฒนาศักยภาพแรงงาน 
  การพัฒนาศักยภาพแรงงาน ส านักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพัทลุงได้ด าเนินการฝึกอบรมพัฒนาฝีมือ
ผู้ใช้แรงงานในรูปแบบต่างๆ อาทิ การฝึกเตรียมเข้าท างาน การฝึกยกระดับฝีมือแรงงาน และการทดสอบมาตรฐาน
ฝีมือแรงงาน โดยสามารถสรุปได้ดังนี้  
  -  การฝึกเตรียมเข้าท างาน มีผู้เข้ารับการฝึกเตรียมเข้าท างาน จ านวน 12 คน กลุ่มอาชีพช่างไฟฟ้า 
อิเล็กทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์ มีผู้เข้ารับการฝึกเตรียมฯ สูงสุด จ านวน 10 คน (ร้อยละ 83.33) รองลงมา คือ 
ช่างเครื่องกล จ านวน 2 คน (ร้อยละ 16.66) โดยผู้เข้ารับการฝึกเตรียมฯ ท้ังหมดอยู่ระหว่างการฝึกฯ ซึ่งเป็นหลักสูตร
ระยะยาวใช้เวลาการฝึก 4 – 6 เดือน 
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  -  การฝึกยกระดับฝีมือแรงงาน  มีผู้เข้ารับการฝึกยกระดับฝีมือแรงงาน จ านวน 37 คน กลุ่มอาชีพท่ีม ี
ผู้เข้ารับการฝึกยกระดับฝีมือสูงสุด คือ ช่างไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์ จ านวน 21 คน (ร้อยละ 56.76) 
รองลงมา คือ ช่างเครื่องกล จ านวน 16 คน (ร้อยละ 43.24) ผลการฝึกยกระดับฝีมือแรงงาน มีผู้ผ่านการฝึกยกระดับ 
30 คน (ร้อยละ 81.08 ของผู้เข้ารับการฝึกยกระดับฯ ท้ังหมด) 

 - การทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน มีผู้เข้ารับการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน จ านวน 55 คน 
กลุ่มอาชีพท่ีมีผู้เข้ารับการทดสอบฯ สูงสุด คือ อาชีพช่างไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์ จ านวน 32 คน  
(ร้อยละ 58.18) รองลงมา คือ ธุรกิจและบริการ จ านวน 23 คน (ร้อยละ 41.82) ผลการทดสอบมาตรฐานฝีมือ
แรงงาน มีผู้ผ่านการทดสอบฯ ท้ังส้ิน จ านวน 43 คน (ร้อยละ 78.18 ของผู้เข้ารับการทดสอบฯ ท้ังหมด)  
(ที่มา : ส านักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพัทลุง) 

   การคุ้มครองแรงงานและการดูแลให้ลูกจ้างได้รับสวัสดิการ 
  การตรวจคุ้มครองแรงงาน ส านักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพัทลุงได้ด าเนินการตรวจ
คุ้มครองแรงงาน จ านวน 24 แห่ง ลูกจ้างผ่านการตรวจหรือได้รับการคุ้มครองจ านวนท้ังส้ิน 498 คน จ าแนกเป็นเพศชาย 233 คน  
และเพศหญิง 265 คน สถานประกอบกิจการท่ีผ่านการตรวจฯ เป็นสถานประกอบกิจการขนาดกลาง คือ ขนาด 1-9 คน จ านวน 
11 แห่ง (ร้อยละ 45.83) รองลงมา คือ  ขนาด 10-49 คน จ านวน 10 แห่ง (ร้อยละ 41.67) ผลการตรวจคุ้มครองแรงงาน 
มีสถานประกอบกิจการท่ีปฏิบัติไม่ถูกต้องตามกฎหมายคุ้มครองแรงงาน จ านวน 15 แห่ง (ร้อยละ 62.50 ของสถาน
ประกอบการท่ีเข้ารับการตรวจท้ังหมด)  

 การตรวจตามพระราชบัญญัติความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการท างาน
ส านักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานได้ด าเนินการตรวจสถานประกอบการท้ังส้ิน 18 แห่ง มีลูกจ้าง 
ผ่านการตรวจ จ านวน 754 คน เป็นเพศชาย 425 คน และเพศหญิง 329 คน สถานประกอบการท่ีผ่านการตรวจ 
ส่วนใหญ่เป็นสถานประกอบการขนาด 10 - 49 คน จ านวน 11 แห่ง (ร้อยละ 61.11) รองลงมา คือ ขนาด 50 - 99 คน  
จ านวน  3  แห่ง (ร้อยละ 25.00)  ผลการตรวจสถานประกอบกิจการมีสถานประกอบกิจการท่ีปฏิบัติไม่ถูกต้อง 
ตามพระราชบัญญัติความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน จ านวน 11 แห่ง (ร้อยละ 61.11) 
(ที่มา : ส านักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานพัทลุง)  

  การประสบอันตราย/เจ็บป่วยจากการท างาน จังหวัดพัทลุงมีการประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย
เนื่องจากการท างาน จ านวน 28 ราย โดยสาเหตุท่ีมีการประสบอันตรายมากท่ีสุด คือ วัตถุหรือส่ิงของตัด/บาด/ 
ท่ิมแทง จ านวน 6 ราย (ร้อยละ 21.43) รองลงมา คือ วัตถุหรือส่ิงของหนีบดึง จ านวน 5 ราย (ร้อยละ 17.86)  
เมื่อพิจารณาถึงประเภทของความร้ายแรง พบว่าส่วนใหญ่หยุดงานเกิน 3 วัน จ านวน 24 ราย (ร้อยละ 85.71)  
และหยุดงานไม่เกิน 3 วัน จ านวน 4 ราย (ร้อยละ 14.29) (ที่มา : ส านักงานประกันสังคมจังหวัดพัทลุง) 
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  การเลิกจ้าง จังหวัดพัทลุง มีสถานประกอบการเลิกกิจการ จ านวน 35 แห่ง ลูกจ้าง จ านวน 62 คน จ าแนกเป็น
สถานประกอบกิจการขนาด 1 – 9 คน จ านวน 34 แห่ง ลูกจ้างถูกเลิกจ้าง 52 คน และกิจการขนาด 10 – 49 คน จ านวน 1 แห่ง 
ลูกจ้าง 10 คน เมื่อพิจารณาจ าแนกตามประเภทกิจการ 3 อันดับแรก พบว่า กจิกรรมการให้บริการทางสุขภาพ มีการเลิกกิจการสูงสุด 
จ านวน 10 แห่ง  ลูกจ้าง 10 คน รองลงมา คือ การขายส่ง ขายปลีก จ านวน 6 แห่ง ลูกจ้าง 4 คน และการผลิต 4 แห่ง ลูกจ้าง 12 คน  

(ที่มา : ส านักงานประกันสังคมจังหวัดพัทลุง) 

 การเกิดข้อขัดแย้ง/ข้อพิพาทแรงงาน จังหวัดพัทลุงไม่มีข้อขัดแย้งหรือข้อพิพาทด้านแรงงาน  
(ที่มา : ส านักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานพัทลุง) 

 การประกันสังคม 
 จังหวัดพัทลุงมีสถานประกอบการท่ีอยู่ในระบบประกันสังคม จ านวน 1,240 แห่ง ผู้ประกันตนรวมทั้งส้ิน 
63,094 คน (ยอดสะสม) จ าแนกเป็นผู้ประกันตนมาตรา 33 (ลูกจ้างในสถานประกอบการ) จ านวน 18,473 คน มาตรา 39 
(ภาคสมัครใจ) จ านวน 7,632 คน และมาตรา 40 (แรงงานนอกระบบ) จ านวน 36,989 คน 
 กองทุนเงินทดแทน มีผู้ประกันตนใช้บริการกองทุนเงินทดแทน (เนื่องจากการท างาน) จ านวนท้ังส้ิน 28 
ราย เมื่อจ าแนกตามประเภทประโยชน์ทดแทนท่ีผู้ประกันตนใช้สิทธิ์มากท่ีสุด คือ หยุดงานเกิน 3 วัน จ านวน 24 ราย  
(ร้อยละ 85.71) รองลงมา คือ หยุดงานไม่เกิน 3 วัน จ านวน 4 ราย (ร้อยละ 14.29)   
 กองทุนประกันสังคม การใช้บริการกองทุนประกันสังคมพิจารณาตามประเภทของประโยชน์ทดแทน 
ซึ่งมี 7 กรณี ได้แก่ เจ็บป่วย คลอดบุตร ทุพลภาพ ตาย สงเคราะห์บุตร ชราภาพ และว่างงาน ณ เดือนตุลาคม – 
ธันวาคม 2563 มีผู้ใช้บริการกองทุนประกันสังคมท้ังส้ิน 11,283 ราย (ร้อยละ 44.16 ของผู้ประกันตนมาตรา 33 
และมาตรา 39) ส าหรับประเภทประโยชน์ทดแทนท่ีผู้ประกันตนใช้สิทธิ์สูงสุด คือ กรณีสงเคราะห์บุตร จ านวน  
6,794 ราย (ร้อยละ 60.21 ของผู้ใช้บริการท้ังหมด) รองลงมา คือ ว่างงาน 2,554 ราย (ร้อยละ 22.64) (ที่มา : ส านักงานประกันสังคม 

จังหวัดพัทลุง) 
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สถานการณ์ด้านเศรษฐกิจและแรงงานจังหวัดพัทลุง ปี 2563 (มกราคม – ธันวาคม 2563) 
มีรายละเอียดสรุปได้ดังนี้ 

 

 

 รายงานภาวะเศรษฐกิจจังหวัดพัทลุง เครื่องช้ีเศรษฐกิจจังหวัดพัทลุงในเดือนธันวาคม 2563 มีสัญญาณขยายตัว 
เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันปีก่อน จากเศรษฐกิจด้านอุปทาน ขยายตัว ตามการขยายตัวของภาคบริการ  
และภาคอุตสาหกรรม ส่วนภาคเกษตรกรรมหดตัว ด้านอุปสงค์ขยายตัวตามการขยายตัวของการใช้จ่ายภาครัฐ  
การบริโภคภาคเอกชนและการลงทุนภาคเอกชน เสถียรภาพเศรษฐกิจ โดยรวม อัตราเงินเฟ้อหดตัว การจ้างงาน
ขยายตัว ส่วนด้านการเงิน เงินฝากและสินเช่ือขยายตัว 

  ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด จากข้อมูลรายงานสถิติผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด โดยส านักงานคลังจังหวัดพัทลุง  
ในปี 2561 ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดพัทลุงมีมูลค่า 36,006 ล้านบาท เป็นมูลค่าในภาคการเกษตร 11,190 ล้านบาท  
(ร้อยละ 31.08) และมูลค่านอกภาคเกษตร 24,817 ล้านบาท (ร้อยละ 68.92) เมื่อเทียบกับปีท่ีผ่านมา (2560) พบว่า  
ลดลง ร้อยละ 1.31 โดยผลิตภัณฑ์จังหวัดต่อหัว (GPP Per capita) ปี 2561 ประชากรจังหวัดพัทลุง มีรายได้เฉล่ียต่อคนต่อปี 
เท่ากับ 73,213 บาท เมื่อเทียบกับปี 2560 ท่ีมีรายได้เฉล่ียคนละ 74,399 บาท พบว่า มี สัดส่วนลดลงร้อยละ 1.59 
(ที่มา  :  ส านักงานคลังจังหวัดพัทลุง) 

 ดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไปของจังหวัดพัทลุง เดือนธันวาคม 2563 เท่ากับ 103.1 เทียบกับเดือนพฤศจิกายน 2563 
เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.6 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน (ธันวาคม 2562) ลดลงร้อยละ 0.2 และเมื่อเทียบเฉล่ีย 
12 เดือน (มกราคม – ธันวาคม 2563) ลดลงร้อยละ 1.3 (ที่มา  :  ส านักงานพาณิชย์จังหวัดพัทลุง) 

 การจดทะเบียนนิติบุคคลต้ังใหม่จังหวัดพัทลุง ในปี 2563 (มกราคม - ธันวาคม) มีการจดทะเบียนนิติบุคคล 
ต้ังใหม่ จ านวนท้ังส้ิน 140 แห่ง ลดลงจากปี 2562 (38 แห่ง) จ าแนกเป็นบริษัทจ ากัด 65 แห่ง (ร้อยละ 46.43)  
และห้างหุ้นส่วนจ ากัด 75 แห่ง (ร้อยละ 53.57) ประเภทอุตสาหกรรมท่ีจดทะเบียนสูงสุด คือ การขายส่งการขายปลีก 
การซ่อมแซมยานยนต์ จักรยานยนต์ ของใช้ส่วนบุคคลและของใช้ในครัวเรือน จ านวน 47 แห่ง (ร้อย 33.57 ของอุตสาหกรรม 
ท่ีจดทะเบียนนิติบุคคลต้ังใหม่ท้ังหมด) ทุนจดทะเบียนนิติบุคคลต้ังใหม่ พบว่า บริษัทจ ากัดมีทุนจดทะเบียนท้ังส้ิน  
95 ล้านบาท (ร้อยละ 52.52) ขณะท่ีห้างหุ้นส่วนจ ากัดมีทุนจดทะเบียน ท้ังส้ิน 85.90 ล้านบาท (ร้อยละ 47.48)  
(ที่มา : ส านักงานพาณิชย์จังหวัดพัทลุง) 

  การจดทะเบียนโรงงานอุตสาหกรรมต้ังใหม่ ปี 2563 (มกราคม – ธันวาคม) มีการจดทะเบียนโรงงานต้ังใหม่ 
จ านวน 12 แห่ง เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปีท่ีผ่านมา (ร้อยละ 33.33) เงินทุนจดทะเบียน 38.50 ล้านบาท มีการจ้างงาน 
จ านวน 60 คน โดยอุตสาหกรรมท่ีมีการจดทะเบียนฯ ประกอบด้วยอุตสาหกรรมอื่นๆ (ขุดตักดิน) จ านวน 10 แห่ง 
เงินทุน 27.85 ล้านบาท ลูกจ้าง จ านวน 47 คน  และอุตสาหกรรมการผลิต จ านวน 2 แห่ง เงินทุน 10.65 ล้านบาท 
ลูกจ้าง จ านวน 13 คน (ที่มา : ส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพัทลุง) 

ภาวะเศรษฐกิจจังหวัดพัทลุง 

บทสรุปผู้บริหาร 
สถานการณ์แรงงานจังหวัดพัทลุง รายปี 2563 (มกราคม – ธันวาคม) 
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         ก าลังแรงงานการมีงานท าและการว่างงาน 

  ก าลังแรงงานจังหวัดพัทลุง  จากข้อมูลการส ารวจข้อมูลภาวการณ์ท างานของประชาชน 
โดยส านักงานสถิตจังหวัดพัทลุง พบว่าในปี 2563 (จังหวัดพัทลุงมีประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไป จ านวน 421,047 คน  
(ร้อยละ 80.64 ของประชากรท้ังหมด)  เพิ่มขึ้นจากปีท่ีผ่านมาร้อยละ 1.00 (4,170 คน) เป็นผู้อยู่ในก าลังแรงงาน 310,889 คน  
จ าแนกเป็นผู้มีงานท า 307,263 คน ผู้ว่างงาน 3,026 คน ผู้รอฤดูกาล 601 คน ขณะท่ี ผู้ไม่อยู่ ในก าลังแรงงาน 
มีจ านวนท้ังส้ิน 110,158 คน จ าแนกเป็นผู้ท างานท่ีบ้าน 26,032 คน เรียนหนังสือ 31,890 คน และอื่น  ๆ52,236 คน 

  การมีงานท า ผู้มีงานท าในจังหวัดพัทลุง จ านวน 307,263 คน ท างานในภาคเกษตรกรรม  
161,239 คน (ร้อยละ 52.48 ของผู้มีงานท าท้ังหมด) ท างานนอกภาคเกษตรกรรม 146,024 คน (ร้อยละ 47.52)  
โดยกลุ่มผู้ท างานนอกภาคเกษตรกรรมจะท างานด้านการขายส่ง การขายปลีก การซ่อมแซมยานยนต์ 
รถจักรยานยนต์ ของใช้ส่วนบุคคลและของใช้ในครัวเรือนมากท่ีสุด จ านวน 37,635 คน (ร้อยละ 12.25  
ของผู้ท างานนอกภาคเกษตรกรรมท้ังหมด) ส่วนอาชีพท่ีมีผู้ท างานมากท่ีสุด คือ อาชีพผู้ปฏิบัติงานท่ีมีฝีมือ 
ด้านการเกษตรและการประมง จ านวน 156,954 คน (ร้อยละ 51.08) โดยระดับการศึกษาของผู้มีงานท าส่วนใหญ่ 
มีการศึกษาระดับมหาวิทยาลัย จ านวน 70,052 คน (ร้อยละ 22.80) ด้านสถานภาพการท างานของผู้มีงานท า 
ส่วนใหญ่ท างานส่วนตัว จ านวน 133,795 คน (ร้อยละ 43.54) 

 การว่างงาน ผู้ว่างงานในจังหวัดพัทลุงในปี 2563 มีจ านวนท้ังส้ิน 3,026 คน คิดเป็นอัตราการว่างงาน
ร้อยละ 0.97 เมื่อพิจารณากลุ่มผู้ว่างงานจ าแนกตามเพศ พบว่าเป็นเพศชาย 1,221 คน (ร้อยละ 0.39) และเพศหญิง  
1,805 คน (ร้อยละ 0.58)  
หมายเหตุ : ขอ้มูลก าลังแรงงาน การมีงานท า และการว่างงาน ใช้ข้อมูลเฉลี่ย 3 ไตรมาส (มกราคม – กันยายน 2563) 
       ที่มา : ส านักงานสถิติจังหวัดพัทลุง 

  แรงงานนอกระบบ จากข้อมูลการส ารวจของส านักงานสถิติจังหวัดพัทลุง ในปี 2563 ผู้มีงานท า 
ท่ีเป็นแรงงานนอกระบบจังหวัดพัทลุง มีจ านวนท้ังส้ิน 200,489 คน เพิ่มขึ้นจากปี 2562 จ านวน 4,436 คน  
(ร้อยละ 2.26) โดยแรงงานนอกระบบส่วนใหญ่ท างานในภาคเกษตร จ านวน 133,924 คน (ร้อยละ 66.80  
ของแรงงานนอกระบบท้ังหมด) ท างานนอกภาพเกษตร จ านวน 66,565 คน (ร้อยละ 33.20) โดยแรงงานนอกภาค
เกษตรท างานในสาขาการขายส่ง การขายปลีก การซ่อมแซมยานยนต์ รถจักรยานยนต์ ของใช้ส่วนบุคคลและ 
ของใช้ในครัวเรือนมากท่ีสุด จ านวน 24,168 คน (ร้อยละ 12.05) (ที่มา : ส านักงานสถิติจังหวัดพัทลุง) 

  

 

 

สถานการณ์ด้านแรงงาน 
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 การส่งเสริมการมีงานท า 
       การบริการจัดหางานในประเทศ 
   ในปี 2563 (มกราคม – ธันวาคม) มีต าแหน่งงานว่างท่ีสถานประกอบกิจการแจ้งผ่านส านักงาน 
จัดหางานจังหวัดพัทลุง จ านวนท้ังส้ิน 1,814 อัตรา ผู้ลงทะเบียนสมัครงาน จ านวน 1,211 คน มี ผู้ได้รับการบรรจุงาน  
จ านวน 1,071 คน สาขาอาชีพที่มีต าแหน่งงานว่างมากที่สุด คือ อาชีพงานพื้นฐาน จ านวน 526 อัตรา (ร้อยละ 
29.00) สาขาอาชีพที่ มีผู้สมัครงานสูงสุด คือ ช่างเทคนิคและผู้ปฏิบัติงานท่ีเกี่ยวข้อง จ านวน 425 คน  
(ร้อยละ 35.09) และสาขาอาชีพที่มีการบรรจุงานสูงสุด คือ ช่างเทคนิคและผู้ปฏิบัติงานท่ีเกี่ยวข้อง จ านวน  
364 คน (ร้อยละ 33.99) ช่วงอายุ ท่ีนายจ้างต้องการมากท่ีสุด คือ ระหว่าง 18-24 ปี จ านวน 574 อัตรา  
(ร้อยละ31.64) โดยผู้สมัครงานส่วนใหญ่จะมีอายุ 18 – 24 ปี จ านวน 491 คน (ร้อยละ 41.08) และขณะเดียวกัน 
ผู้มีอายุ 18 – 24 ปี ได้รับการบรรจุงานสูงสุด จ านวน 448 คน (ร้อยละ 41.83) 

  การบริการจัดหางานในต่างประเทศ 
   แรงงานไทยในต่างประเทศปี 2563 (มกราคม – ธันวาคม 2562) จังหวัดพัทลุงไม่มีแรงงาน 
ท่ีได้รับการอนุญาตให้เดินทางไปท างานในต่างประเทศ  

  แรงงานต่างด้าวในจังหวัดพัทลุง 

  แรงงานต่างด้าว ข้อมูล ณ เดือนธันวาคม 2563 จังหวัดพัทลุงมีคนต่างด้าว จ านวนท้ังส้ิน 968 คน  
โดยจ าแนกเป็นคนต่างด้าวเข้าเมืองถูกตามกฎหมาย จ านวน 96 คน (สัญชาติจีน 5  คน , อินเดีย 2 คน, อังกฤษ  1 คน ,
อเมริกัน 2 คน , ฟิลิปปินส์ 55 คน และสัญชาติอื่น  ๆ31 คน) ชนกลุ่มน้อย (บุคคลพื้นท่ีสูง) จ านวน 12 คน และแรงงาน 
ต่างด้าว 3 สัญชาติ จ านวน 860 คน (สัญชาติพม่า 445 คน ลาว 281 คน และกัมพูชา 134 คน)  
(ที่มา  :  ส านักงานจัดหางาจังหวัดพัทลุง) 

 การพัฒนาศักยภาพแรงงาน 
  ส านักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพัทลุงได้ด าเนินการฝึกอบรมพัฒนาฝีมือผู้ใช้แรงงานในรูปแบบต่างๆ 
โดยในปี 2563 มีผู้เข้ารับ การฝึกเตรียมเข้าท างาน ท้ังส้ิน 414 คน กลุ่มอาชีพท่ีมีผู้เข้ารับการฝึกเตรียมสูงสุด คือ 
ช่างไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์ จ านวน 239 คน (ร้อยละ57.73 ของผู้เข้ารับการฝึกเตรียมเข้าท างาน
ท้ังหมด) รองลงมา คือ ธุรกิจและบริการ 106 คน (ร้อยละ 25.60) ซึ่งมีผู้ผ่านการฝึกเตรียมเข้าท างานท้ังส้ิน  
260 คน (ร้อยละ 62.80) การฝึกยกระดับฝีมือแรงงาน มีผู้เข้ารับการฝึกฯ ท้ังส้ิน 284 คน โดยกลุ่มอาชีพท่ีม ี
ผู้เข้ารับการฝึกยกระดับฝีมือแรงงานสูงสุด คือ ธุรกิจและบริการ จ านวน 284 คน (ร้อยละ 54.83) มีผู้ผ่านการฝึก
ยกระดับฝีมือแรงงานท้ังส้ิน จ านวน 502 คน (ร้อยละ 96.96 ของผู้เข้ารับฝึกยกระดับฝีมือแรงงานท้ังหมด)  
การทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน มีผู้เข้ารับการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน จ านวน 29 คน โดยกลุ่มอาชีพ 
ท่ีผู้เข้ารับการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานสูงสุด คือ ช่างเครื่องกล จ านวน 19 คน (ร้อยละ 65.52) มีผู้ผ่าน 
การทดสอบฯ ท้ังหมด จ านวน 8 คน (ร้อยละ 27.59) และอยู่ระหว่างการทดสอบฯ 21 คน (ร้อยละ 72.41) 
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 การคุ้มครองแรงงานและการดูแลให้ลูกจ้างได้รับสวัสดิการ 
   การตรวจคุ้มครองแรงงาน ในปี 2563 ส านักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพัทลุง  
ได้ด าเนินการตรวจสถานประกอบการท้ังส้ิน จ านวน 199 แห่ง มีลูกจ้างท่ีผ่านการตรวจหรือได้รับการคุ้มครอง  
รวม 2,410 คน จ าแนกเป็นเพศชาย 1,156 คน และเพศหญิง 1,254 คน ซึ่งสถานประกอบกิจการท่ีด าเนินการตรวจ 
ส่วนใหญ่เป็นสถานประกอบกิจการขนาดเล็ก คือ ขนาด 1-9 คน 119 แห่ง (ร้อยละ 59.80) ซึ่งผลการตรวจคุ้มครอง
แรงงานพบว่ามีสถานประกอบกิจการปฏิบั ติถูกต้องตามกฎหมายคุ้มครองแรงงาน จ านวน 136 แห่ง  
(ร้อยละ 68.34) และปฏิบัติไม่ถูกต้องตามกฎหมายคุ้มครองแรงงาน จ านวน 63 แห่ง (ร้อยละ 31.66) 

  การตรวจตามพระราชบัญญัติความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน  
 ในปี 2563 ส านักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพัทลุง ได้ด าเนินการตรวจตามพระราชบัญญัติ 
ความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการท างานในสถานประกอบการท้ังส้ิน 71 แห่ง มีลูกจ้าง 
ผ่านการตรวจหรือได้รับการคุ้มครองท้ังส้ิน จ านวน 2,857 คน โดยสถานประกอบการท่ีผ่านการตรวจส่วนใหญ่ 
เป็นสถานประกอบการขนาดเล็ก คือ ขนาด 10-49 คน จ านวน 37 แห่ง ร้อยละ 52.11 ซึ่งผลการตรวจพบว่า 
มีสถานประกอบการท่ีปฏิบัติถูกต้องตามกฎหมายความปลอดภัยอาชีวอนามัยฯจ านวน 38 แห่ง (ร้อยละ 53.52) 
และปฏิบัติไม่ถูกต้องฯ จ านวน 33 แห่ง (ร้อยละ 46.48) ที่มา : ส านักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพัทลุง) 

  การประสบอันตราย/เจ็บป่วยจากการท างาน ในปี 2563 จังหวัดพัทลุงมีการประสบอันตรายหรือ
เจ็บป่วยเนื่องจากการท างาน จ านวน 117 ราย ลดลงจากปีท่ีผ่านมา 19 ราย (ร้อยละ 13.97) โดยประเภท 
ของความร้ายแรง พบว่าส่วนใหญ่จะหยุดงานเกิน 3 วัน จ านวน 76 ราย (ร้อยละ 64.96) รองลงมา คือ หยุดงาน 
ไม่เกิน 3 วัน จ านวน 40 ราย (ร้อยละ 34.19) และเสียชีวิต 1 ราย (ร้อยละ 0.85) เมื่อพิจารณาถึงสาเหตุ 
การประสบอันตรายฯ พบว่า สาเหตุท่ีเกิดอันตรายมากท่ีสุด คือ วัตถุหรือส่ิงของตัด /บาด/ท่ิมแทง ร้อยละ 23.90  
(28 ราย) รองลงมา คือ วัตถุหรือส่ิงของพังทลายหล่นทับ ร้อยละ 15.40 (18 ราย) (ที่มา : ส านักงานประกันสังคมจังหวัดพัทลุง) 

  การเลิกจ้าง ในปี 2563 รายงานสถานการณ์การเลิกจ้างของจังหวัดพัทลุง ในปี 2563 (มกราคม – 
ธันวาคม) มีสถานประกอบการเลิกกิจการ จ านวน 36 แห่ง ลูกจ้าง จ านวน 72 คน  โดยจ าแนกเป็นสถานประกอบ
กิจการขนาด 1 – 9  คน  จ านวน 35  แห่ง ลูกจ้าง 62  คน รองลงมา คือ ขนาด 10 – 49 คน จ านวน 1 แห่ง ลูกจ้าง  
10  คน เมื่อจ าแนกตามประเภทกิจการ พบว่า กิจการอื่นๆ มีการเลิกกิจการสูงสุด จ านวน 11 แห่ง ลูกจ้าง 21 คน 
รองลงมา คือ กิจกรรมการให้บริการทางสุขภาพ 10 แห่ง ลูกจ้าง 10 คน (ที่มา : ส านักงานประกันสังคมจังหวัดพัทลุง) 

  การเกิดข้อขัดแย้ง/ข้อพิพาทแรงงาน ในปี 2563 จังหวัดพัทลุงไม่มีข้อขัดแย้งหรือข้อพิพาท 
ด้านแรงงาน 

          การประกันสังคม 
   จังหวัดพัทลุงมีสถานประกอบการท่ีอยู่ในระบบประกันสังคม จ านวน 1,240 แห่ง ผู้ประกันตนรวมท้ังส้ิน 
63,094 คน (ยอดสะสม) จ าแนกเป็นผู้ประกันตนมาตรา 33 (ลูกจ้างในสถานประกอบการ/ภาครัฐ) จ านวน 18,473 คน 
มาตรา 39 (ภาคสมัครใจ) จ านวน 7,632 คน และมาตรา 40 (แรงงานนอกระบบ) จ านวน 36,989 คน 
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    กองทุนเงินทดแทน ในปี 2563 (มกราคม – ธันวาคม) มีผู้ประกันตนใช้บริการกองทุนเงินทดแทน 
(เนื่องจากการท างาน) จ านวนท้ังส้ิน 117 ราย เมื่อจ าแนกตามประเภทประโยชน์ทดแทนท่ีผู้ประกันตนใช้สิทธิ์มากท่ีสุด 
คือ กรณีหยุดงานเกิน 3 วัน จ านวน 75 ราย (ร้อยละ 64.10) รองลงมา คือ หยุดงานไม่เกิน 3 วัน จ านวน 41 ราย  
(ร้อยละ 35.04)   
    กองทุนประกันสังคม การใช้บริการกองทุนประกันสังคมพิจารณาตามประเภทของประโยชน์ทดแทน 
ซึ่งมี 7 กรณี ได้แก่ เจ็บป่วย คลอดบุตร ทุพลภาพ ตาย สงเคราะห์บุตร ชราภาพ และว่างงาน ในปี 2563 (มกราคม 
– ธันวาคม 2563) มีผู้ใช้บริการกองทุนประกันสังคมท้ังส้ิน 20,980 ราย ส าหรับประเภทประโยชน์ทดแทน 
ท่ีผู้ประกันตนใช้สิทธิ์สูงสุด คือ กรณีเจ็บป่วย จ านวน 9,260 ราย (ร้อยละ 44.14 ของผู้ใช้บริการท้ังหมด) รองลงมา คือ 
สงเคราะห์บุตร 6,585 ราย (ร้อยละ 31.39)  (ที่มา : ส านักงานประกันสังคมจังหวัดพัทลุง) 
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